OBÓZ SPORTOWO – JĘZYKOWY OLIMPIJCZYK 2018
Informacja dla rodziców
1. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
Forma placówki wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy Bajka ul. Wałdowo 48,
14-100 Ostróda
ORGANIZATOR WYPOCZYNKU
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu - Olimpijczyk
Edyta Sztukert - Podębska
80-180 Gdańsk ul Porębskiego 4 tel. 506 850 645 e mail: gym@akademiaolimpijczyk.pl
TURNUS I FORMA WYPOCZYNKU:
30.07. – 09.08.2018 r - Obóz Sportowo - Językowy dla dzieci i młodzieży Olimpijczyk 2018
2. ZBIÓRKA
Zbiórka w dniu 30.07.2018r. o godzinie 12.00, wyjazd godzina 12.15
Ø Miejsce zbiórki; Parking SP Olimpijczyk ul Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk
Ø W przypadku nieobecnoś ci dziecka rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są na koszt własny dostarczyć
dziecko na wypoczynek.
3. LEKI
Jeż eli dziecko przyjmuje lekarstwa, proszę przekazać pisemną informacje o sposobie dawkowania leku na
druku organizatora
4. REZYGNACJA Z OBOZU
W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z przyczyn nieleż ących po stronie Organizatora (brak
odpowiednich dokumentó w niedotrzymanie terminó w płatnoś ci, itp.) albo odstąpienia od umowy, Organizator
dokonuje potrąceń z wpłatą Uczestnika, w wysokoś ci poniesionych kosztó w związanych z imprezą, jednak nie więcej
niż :
Ø 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
Ø

50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30 do 14 dnia przed rozpoczęciem imprezy

Ø

60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie kró tszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia imprezy

Ø 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbió rki w dniu rozpoczęcia imprezy
Przy rezygnacji wysokoś ć potrącenia z wpłat jest naliczana niezależ nie od daty zawarcia Umowy.
Szczegó lne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpatruje organizator.
5. POWRÓT
Powró t z obozu 09.08.2018r wyjazd z Ostró dy ok. godziny 10.30 przyjazd do Gdań ska ok. godziny 12.30
Miejsce odbioru dzieci j.w.
Rodzice odbierają dzieci osobiś cie. W przypadku odbioru dziecka przez opiekuna, należ y przedstawić
organizatorowi pisemne pełnomocnictwo podpisane przez obojga rodzicó w.

6. KADRA / WYCHOWAWCY
Kadrę trenerską stanowią wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy i nauczyciele szkoły podstawowej Olimpijczyk
oraz klubu sportowego Akademia Sportu Olimpijczyk.
Kierownik Obozu:
Patrycja Multan – Laskowska
tel. 504 690 092
Kadra Trenerska/ Wychowawcy
Anna Kwitniewska – olimpijka z Atlanty 1996, trener SP Olimpijczyk, Akademii Sportu Olimpijczyk
Małgorzta Ławrynowicz - olimpijka z Aten 2004, trener SP Olimpijczyk, Akademii Sportu Olimpijczyk
Marzanna Sosińska - trener SP Olimpijczyk, Akademii Sportu Olimpijczyk
Maciej Zalewski - trener Akademii Sportu Olimpijczyk
Adrian Sulkowski – nauczyciel języka angielskiego w SP Olimpijczyk
7. PROGRAM:
•

zajęcia taneczne

•

zajęcia z podstaw FIT-KID

•

zajęcia z gimnastyki sportowej

•

zajęcia z akrobatyki na air-tracku

•

zajęcia z gimnastyki artystycznej

•

zajęcia z języka angielskiego (gry i zabawy w języku angielskim, quizy, przedstawienia, piosenki, nagrywanie
scenek, ćwiczenia interaktywne)

•

gry zespołowe: siatkówka plażowa, palant, badminton

•

Letnia Olimpiada Sportowa

•

godziny kreatywności (tworzenie biżuterii, prace plastyczne)

•

godziny piękności, małe spa dla dzieci

•

wieczory filmowe

•

ognisko, dyskoteki

•

pokaz mody obozowej

8. ATRAKCJE:
•

wycieczka do Ostródy

•

balonowa bitwa wodna

•

plażowanie

•

kajaki/rowery wodne/łódka

•

festiwal kolorów

•

Jumping zone - park trampolin

•

wycieczki rowerowe

•

poszukiwanie skarbów na bezludnej wyspie

•

chrzest obozowy

•

nocne podchody

9. ŚWIADCZENIA
Ø zakwaterowanie w domkach 4-6 osobowych z łazienkami
Ø opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej i lektora języka angielskiego
Ø całkowicie bezpieczny oraz ogrodzony ośrodek z pełną bazą sportową
Ø opieka ratownika WOPR i pielęgniarki
Ø całodzienne wyżywienia - 4 posiłki dziennie
Ø bilety wstępu na atrakcje
Ø bogaty program obozowy
Ø transport
Ø profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych
Ø obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Ø pełne ubezpieczenie NW
10. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie obozowym ze
względu na warunki atmosferyczne/ wypadki losowe.

